
Imatge de les vinyes i del municipi d’Espolla, a l’Alt Empordà, conegut pel seu celler i la seva cooperativa agrícola.                    FOTO: FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA
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El setmanari divulgatiu català  
d’oci i cultura de 20minutos 
14-21 de setembre del 2016

SETEMBRE, MES  
DE VEREMA 
Ens trobem en plena temporada de verema, un 
moment ideal per viure el món del vi i per visitar 
les vinyes de diferents cellers empordanesos 
protagonistes d’aquesta tradició.
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El setembre és època de verema i 
d’allargar les experiències turístiques 
de proximitat aprofitant la bonança del 
temps a casa nostra. Una molt bona 
manera d’entrar en contacte amb la na-
tura i amb una de les nostres més velles 
tradicions, el conreu de les vinyes i l’ela-
boració del vi, és visitar alguns dels ce-
llers -en aquest cas socis de la Federa-
ció de Cooperatives Agràries de Cata-
lunya- que conformen la ruta per 
l’enoturisme al Baix i l’Alt Empordà. 
 
● ELS CELLERS 

Cooperativa Agrícola de Garriguella. 
Un dels cellers més representatius de la 
zona és la Cooperativa Agrícola de Ga-
rriguella (ca.cooperativagarrigue-
lla.com), fundada l’any 1963. Els seus 
gestors han tingut clar des dels seus ini-
cis al negoci que, elaborar vi, no és no-
més una manera de guanyar-se la vi-
da sinó una forma de viure-la. El seu 
president, Guillem Peralba, explica: 
«Mai ens hem desviat del nostre camí 
de cuidar les vinyes, salvaguardant la fi-
losofia cooperativista que va donar peu 
a la fundació del nostre celler. Tanma-
teix, no ens hem girat d’esquena a les 
idees innovadores, incorporant tecno-
logies avançades al nostre procés de vi-
nificació i també posant en marxa pro-
jectes enoturístics».  

Cooperativa Empordàlia. Coincidint 
amb l’inici de la recol·lecció del raïm, 
els diumenges de setembre aquesta co-
operativa ofereix l’activitat Fest-te el 
Most! Un trenet porta des del Celler de 
Pau a les vinyes per tallar raïm amb 
unes estisores i unes caixes on anar 
col·locant-lo. Després, es fa un esmor-
zar a la vinya amb pa amb tomàquet, 
embotit empordanès i vi Sinols. Segui-
dament, i de tornada al celler, s’axaifa el 
raïm amb els peus, la forma més tra-
dicional possible. També s’embotella el 
most per endur-se una ampolla de re-
gal cap a casa (www.empordalia.com).  

Reserves al correu 

aesteve@empordalia.com i al telèfon 972 530 140. 

En ruta Comarques

El mes de setembre és moment de verema. Diferents cellers empordanesos ofereixen la 
possibilitat de viure aquesta tradició en primera persona i de visitar les vinyes i les 
instal·lacions amb activitats originals que apropen el món del vi als visitants. 

L’ENOTURISME A L’EMPORDÀ, 
UNA MANERA DE VIURE EL VI 

 

A dalt gran, 
poda de les 
vinyes a la 
Cooperativa 
Agrícola de 
Garriguella i 
Fes-te el 
Most! a la 
Cooperativa 
Empordàlia. 
Al costat, 
d’esquerra 
dreta, picnic 
a L’Empordà, 
l’agrobitoga 
Empordàlia, 
el celler de la 
Cooperativa 
Garriguella i 
la terrassa de 
l’Agrobotiga 
A Pau i 
Vilajuïga. 
FOTOS: FCAC.

CELLERS 
COOPERATIUS
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* OCIpèdia

CELLER ESPOLLA 
En marxa des del 
1931, també fa  
visites guiades 
teatralitzades entorn 
el Paratge Natural de 
l’Albera. Permeten  
entendre com 
funciona la nostra 

cooperativa i 
descobrir les 
instal·lacions mentre 
es passa una bona 
estona i es tasta 
algun dels vins 
(www.cellerespolla. 
com). 
� � � 

GARNATXA, SIRÀ, 
ULL DE LLEBRE... 
Entre les varietats 
negres plantades a la 
Cooperativa Agrícola 
de Garriguella 
trobem Garnatxa 
Negra, Samsó, 
Merlot, Sirà, Ull de 

Llebre, i entre les 
blanques Garnatxa 
Blanca i Roja, 
Macabeu i Muscat, 
amb una producció 
aproximada anual de 
1.200.000 quilos de 
raïm, amb els quals 
es produeixen uns 

800.000 litres  
de vi. 

� � � 

CUPATGE 
És l’operació de 
barrejar vins, olis o 
altres productes per 
obtenir un vi, un oli o 

un altre producte de 
caràcters especials. 
El mot prové del 
francès coupage, 
derivat de couper 
(tallar) en el sentit 
de tallar o disminuir 
la força d’un líquid o 
licor. � � �
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Agenda de tallers

� XAL DE PUNT MÀGIC 

CARROUSEL CRAFT 

Aprèn en només dues tardes a fer 
xals que són ideals per a la tardor 
amb aquest taller creatiu tan 
divertit. Utilitzaràs fils de cotó (de 
5-6 mm) o de bambú i llana merino 
(4-5 mm) i t’ensenyaran una 
tècnica ràpida, senzilla i molt 
actual. Segur que t’agradarà! 
Dimarts 20 de setembre. C/ Verdi 58, 

Barcelona. 

� CERAMICS IN ENGLISH 

DTERRA 

Aprèn ceràmica mentres practi-
ques l’idioma anglès! En aquest 
curs coneixeràs les tècniques 
bàsiques de la ceràmica: pessic, 
capa i bobinatge gràcies a 
l’Angelika Kogevinas que et guiarà 
durant el procés de fabricació de 
les peces.   
Dijous 22 de setembre. Av/ Josep Anselm Clavé 

9, Sant Cugat del Vallès.   

� MANUALITATS PER A NENS 

TAVERNA & VALDIVIA 

Curs d’arts manuals i plàstiques 
per a desenvolupar la creativitat 
artística i destresa manual de nens 
i nenes d’edats compreses entre 
els 8 i els12 anys. És un grup reduït 
que permet que cada nen porti el 
seu ritme i que adapti les activitats 
al seu gust, deixant empremta. 
Dijous 22 de setembre. C/ Còrsega 81, 

Barcelona.  

� ORIGAMI SONOBE 

CARTONCITA 

L’Origami Sonobe és una interes-
sant tècnica de papiroflèxia 
consistent en fer peces modulars 
que desprès encaixen i formen una 
figura. Amb aquest curs la 
Cartoncita t’ensenyarà els 
principis bàsics d’aquest tipus 
d’origami, fent llums per decorar. 
Divendres 23 de setembre. C/ Lafont 9, 

Barcelona. 

� GANXET I PUNT 

PUNXET 

Vols ser capaç de fer-te les teves 
pròpies peces de roba, comple-
ments, accessoris per a bebès o 
amigurumis? Aquí tens un curs 
totalment personalitzat on la 
tècnica i el ritme el marques tú. 
Començaràs fent els punts més 
bàsics per anar avançant progres-
sivament. Dilluns 3 d’octubre. C/ Rogent 96, 

Barcelona. 

PAS A PAS

PAS A PAS

Quan un nadó arriba a casa ens fa il.lusió fer coses per a ells que siguin úniques. Si a més a més, es tracta d’un detall fet amb les 
nostres pròpies mans, no hi ha res millor. Anima’t amb aquesta cinta per penjar el xumet que ens proposa la Cantatrice (e-
shop.lacantatrice.com). És molt fàcil i ràpida de fer! DIANA RODRÍGUEZ

1Necessitem. Per 
confeccionar aquest 

tutorial necessitem 50 cm de 
cinta de biaix, 20 cm de goma 
plana, una pinça per penjar, 
10 cm de cordó de cua de 
rata, fil i un imperdible.  

2Entrem el biaix. Si no fem 
servir la cinta de biaix de 

l’e-shop.lacantatrice.com 
haurem de polir-la primer. 
Després l’entrem per la pinça 
i la dobleguem com es veu a 
la foto.   

3Cosim. Amb un fil a 
conjunt, cosim una línia 

paral·lela a la pinça 
subjectant les dues capes de 
tela i la goma entre elles. 
Col·loquem un imperdible a 
l’extrem lliure de la goma. 

4Polim els laterals de la 
cinta. Amb el mateix fil 

d’abans, cosim els dos 
costats de la cinta de biaix. 
Frunzim la goma perquè surti 
l’imperdible per l’obertura 
que ens queda.

Llums d’origami amb paper. 
Gràcies a l’Estela Moreno 
(Cartoncita), experta en origami i 
escenografia, aprendràs les 
tècniques bàsiques de creació de 
llums. Un curs online on desco-
briràs els materials i eines 
necessàries, plegats bàsics del 

paper i diagrames fonamentat en 
la simplicitat, el joc de textures i 
color. No cal ser un artista, 
només hauràs de tenir paciència, 
anar pas a pas, relaxar-te, 
meditar, gaudir i deixar que les 
teves mans vagin soles. Anima’t i 
inscriu-te a través del web.  
Info: domestika.org.

* OCIpèdia CURS ‘ONLINE’

Betty’s handcraft. La Beatriz 
García Madaro es dedica a la 
restauració de mobles i 
objectes, al reciclat, les arts 
aplicades, la pintura decorativa 
i al handicraft. Aquesta 
professional ofereix des 
d’atenció a clients particulars, 
fins a tallers de tot tipus de 
tècniques i últimes tendències. 
Els preus dels cursos són 
accesibles i, a més a més, 
inclouen el material bàsic! Info: 

Per a més informació sobre els horaris i els 

dies pots trucar-la al 627547544/ 

936882102 o visitar el seu facebook: 

@RestauracionesBetty.  

UNA EXPERTA

5Afegim el cordó. Fem una 
costura recta més agafant 

les dues capes de tela de la 
cinta, la goma i les dues puntes 
del cordó de cua de rata. Serà 
aquí a on enganxarem el xumet.

Fet a mà Oci creatiu

GOMA EVA  
EVA són les sigles 
del seu nom 
tècnic, etilè-vinil-
acetat i és un 
polímer 
termoplàstic més 
conegut en anglès 
com foamy 
(escumós). Es fa 
servir molt per a 
manualitats 
perquè és lleuger, 
termoformable, 
rentable, no té 
vores afilades, no 
és tòxic i es pot 
pintar amb tot 
tipus de pintura.

CINTA PER  
A XUMET  
Els primers objectes dels més petits 
acostumen a despertar-nos una 
tendresa infinita. Regala-li aquest 
detall especial i ple de sentiments.  
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En ruta BCN

1. Nau interior de 
les Drassanes 
Reials del Museu 
Marítim (MMB), 
amb els seus 
característics arcs 
de mig punt, 
concebuts per 
allotjar una galera 
cadascú.  
2. La Rambla del 
Raval, terreny de 
conreus i vinyes al 
segle XIV.  
3. Pati i escales 
exteriors de l’antic 
hospital de la 
Santa Creu, seu de 
la Biblioteca de 
Catalunya.  

4. i 5. Dos racons 
del call jueu.                   
6. Sinagoga de 
Barcelona, al carrer 
Marlet número 5.                   
7. La plaça del Rei, 
que conserva força 
en l’actualitat la 
imatge que tenia al 
segle XIV, quan era 
l’epicentre de la  
cort del regne de 
Catalunya i Aragó. 
8. El Port Vell, una 
moderna infraes-
tructura que no té 
res a veure amb els 
sorrals medievals. 
FOTOS: ANTONIO HERREROS

PURI CARO 
zona20barcelona@20minutos.es 

20minutos 

La Barcelona del segle XIV, en la que s’am-
bienta la nova novel·la d’Ildefonso Fal-
cones, Els hereus de la Terra (Rosa dels 
Vents), continuació del supervendes La 
Catedral del Mar, no tenia un port artifi-
cial com el d’avui dia. Era un sorral. I quan 
arribaven grans galeres a la línia de cos-
ta calien bastaixos (homes que recollien 
els productes dels vaixells en barques). 
Al segle XIII es van construir les Dras-
sanes Reials, una joia del gòtic civil ca-
talà que apareix al llibre i on comença la 
ruta que proposem pels escenaris 
d’aquesta nova ficció històrica. En l’actual 
seu del Museu Marítim descansa una 
rèplica de la galera reial de Joan d’Àustria, 
del 1571, construïda aquí, i que va par-
ticipar en la Batalla de Lepant. Seguida-
ment, ens traslladem al cor del Raval, ba-
rri que va començar a crear-se al segle XIV 
fora de la tercera muralla de Barcelona.Era 
una extensió de conreus i vinyes que van 
començar a ocupar esclaus i immigrants. 
També es van ubicar convents i hospitals, 
com el de la Santa Creu, el primer gran 
hospital europeu. Creuant La Rambla, 
arribem al call jueu, altre escenari de l’ac-
ció, amb una sinagoga que avui dia es pot 
visitar al carrer de Marlet nº 5.  La plaça del 
Rei (MUHBA), seu de la cort catalana-ara-
gonesa del moment, i l’actual Port en què 
s’han convertit els antics sorrals medie-
vals, clouen aquesta nova passejada li-
terària per Barcelona.

8 RACONS  
DE NOVEL·LA 
El llibre ‘Els hereus de la Terra’, 
d’Ildefonso Falcones crea una 
nova ruta per Barcelona. 
� Els principals enclavaments 
pels quals passa aquest 
recorregut són les Drassanes 
Reials, el barri del Raval, el call 
jueu i la plaça del Rei.  
� Es pot visitar l’Hospital de la 
Santa Creu, el Museu d’Història de 
Barcelona (MUHBA) i la sinagoga.

1

3

4

5

8

2

6 7
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Nou espai d’activitats pensades per les famílies.  
El Sònar Kids, juntament amb l’Orquestra 
Simfònica del Vallès i la companyia de dansa 
Brodas Bros, presenta Pere i el llop, de Serguei 
Prokófiev. Es tracta d’un concert per a tota la 
família que tindrà lloc al Palau de la Música 
Catalana de Barcelona. El concert, narrat i 
coreografiat per Brodas Bros, està concebut 
com un viatge per una selecció de contes 
musicals. A més de Pere i el llop, s’hi inclouen 
peces infantils de Ma mère l’Oye, obra que el 
músic francès Maurice Ravel va compondre el 
1910 per a piano a quatre mans.

‘Pere i el llop’ 
amb la dansa 
de Brodas Bros 

Proposta: Concert dirigit 

als nens. 

Quan? Dissabte 17 de se-

tembre a les 19 hores. 

On?  Palau de la Música 

Catalana.  

Preu per sessió: De 18 a 68€  

Web: www.palaumusica.cat.

Un segle tancada al públic. La Casa de les Punxes ha 
obert les seves portes al públic general aquest mateix 
estiu. L’edifici construït per l’arquitecte Josep Puig i 
Cadafalch i declarat monument històric d’interès 
nacional l’any 1976, s’afegeix a la coneguda i 
apreciada ruta modernista de Barcelona. Puig i 
Cadafalch es va inspirar per a dissenyar aquest bloc 
monumental en l’època medieval i en la música de 
Wagner, per la qual cosa, la visita guiada ajudarà a 
comprendre l’abundant simbologia amagada en la 
construcció. Entre els artesans que van aportar el seu 
gra de sorra figuren Enric Monserdà i Alfons Juyol.  
El terrat està dedicat a la família Terradas.

Visita la Casa 
de les Punxes 

On: Diagonal, 420. 

Horari: Obert tots els dies 

de l’any, excepte el 25 de 

setembre, de 9 a 20 hores. 

Preu: 20 euros.  

Contacte: 930 185 242. 

Pàgina Web: www.casade-

lespunxes.com. 

Col·leccions 
dels museus 
d’Orsay i de 
l’Orangerie 

Proposta: Exposició Re-

noir Entre Dones. De 

l’ideal modern a l’ideal 

clàssic. Col·leccions dels 

museus d’Orsay i de 

l’Orangerie. 

On: Diputació, 250. 

Preu: 3 euros.  

Web: www.fundacion-

mapfre.org.

Fundació Mapfre 
El pintor impressionista 
francès Pierre-Auguste 
Renoir (Limoges 1841, 
Cagnes-sur-Mer 1919) va 
fer múltiples interpreta-
cions de la dona mitjançant 
les seves cèlebres pintures. 
Entre les fèmines a les 
quals va immortalitzar es 
troben des de la seva dona 
a amigues, amants, models 
professionals, actrius, 
dames burgeses o noies 
que es trobava pel carrer. 
La Fundació Mapfre a 
Barcelona exposa a partir 
del pròxim 17 de setembre 
al voltant d’una setantena 

de quadres impressionistes 
de Renoir, creats des d’una 
visió intimista, maternal i 
bella del sexe femení. 
L’artista va deixar palès en 
aquests treballs quin era 
l’estàndard de bellesa 
femení en la cultura 
occidental dels segles XIX i 
XX. Les obres que integren 
la mostra Renoir Entre 
Dones. De l’ideal modern a 
l’ideal clàssic provenen de 
les col·leccions dels 
Museus d’Orsay i de 
l’Orangerie de París i es 
comparen amb el treball 
pictòric d’autors contem-
poranis a Renoir o les 

noves generacions, amb 
teles d’artistes com ara 
Vincent Van Gogh, Maurice 
Denis, Edgar Degas, Pierre 
Bonnard o Pablo Picasso. El 
famós quadre (foto) Bal du 
Moulin de la Galette (1876) 
estarà present a la 
important exhibició de la 
Fundació Mapfre. La peça 
és una de les seves grans 
composicions i una obra 
mestra de l’Impressionis-
me. En ella, Renoir va 
reflectir els jocs de 
seducció i l’ambient festiu 
dels joves que anaven a 
ballar a aquest local del 
bohemi barri parisenc de 
Montmartre. Les banyistes 
(1916-1919) és altre dels 
quadres de visita obligada 
en aquesta exposició, que 
permet el retorn de l’obra 
de Renoir a Espanya 
després de 100 anys.

XAVIER GARCIA  
Director del Servei Terapèu-
tic de Cel Obert ( 93 311 69 
05, celobert@cel-obert.org) 

DUBTEM DE 
CONSULTAR  
AL PSICÒLEG 
Reconèixer les nostres dificultats a 
l’hora de gestionar les demandes dels 
nostres fills, no és una tasca senzilla. És 
la nostra responsabilitat com a pares i 
com a adults, mirar d’entendre el que 
ens transmeten amb el seu comporta-
ment. Ells expressen allò que els hi 
passa dins seu, de la manera que 
poden, encara que de vegades no 
sembla tenir relació allò que fan amb el 
que veritablement els està passant i 
ens volen transmetre. De fet, gran part 
dels conflictes que tenim amb ells 
apareixen quan no sabem traduir 
correctament aquestes conductes. Ens 
hem de plantejar demanar ajuda 
professional quan detectem que hi ha 
algun tipus de desajust o no ens veiem 
capacitats per donar resposta a 
conductes poc adaptatives o inapropia-
des dels nostres fills, aquelles que 
castiguem sense cap resultat positiu. 
Anar al psicòleg no significa haver de 
fer un llarg procés terapèutic amb els 
nens o amb els pares. La major part de 
les dificultats per les quals les famílies 
acudeixen a la nostra consulta troben 
resposta treballant amb poques 
sessions amb els pares. És per això 

que, fora de 
casos concrets, 
no treballem mai 
amb cap infant, 
sense haver vist 
la família 
anteriorment. 
L’objectiu és que 
els pares o tutors 
puguin traduir 

correctament les expressions dels fills, 
que parlin en el mateix idioma 
emocional. Els nens repeteixen les 
mateixes conductes, quan allò que 
volen transmetre no és recollit pels 
seus referents. Si la traducció no és 
encertada, ells repetiran la conducta i 
sovint augmentaran la intensitat 
d’aquesta, provocant desajustos 
familiars, cada cop més preocupants. 
Hem de detectar aquestes situacions 
que no acabem d’entendre, que es 
repeteixen en el temps i van creixent 
en intensitat. En aquest moment és 
quan ens hem de plantejar demanar 
l’acompanyament professional, que 
ens aporti una mirada diferent i que 
ens ajudi a trobar aquelles respostes 
que estan demanant els nostres fills. 
Sovint, consultes puntuals sobre 
aquests tipus de situacions, eviten 
situacions familiars futures que 
entorpeixen el desenvolupament 
emocional dels infants, que acaben 
cronificant-se i que, si no les aturem a 
temps, caldrà un tractament més 
complex en un futur. La solució a la 
majoria de dificultats que presenten els 
nens i nenes, es troba dins la família. El 
professional ajuda als seus membres a 
trobar aquesta resposta que tenen dins 
seu. L’agressivitat d’un nen, no és més 
que la manera que ha trobat d’expres-
sar un dolor més profund.

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

El pintor Renoir s’envolta  
de dones per al retorn de  
la seva obra a Barcelona 

Què passa si...

ELS NENS 
REPETEIXEN 
CONDUCTES 
QUAN ALLÒ 
QUE VOLEN DIR 
NO ÉS RECOLLIT 
PELS SEUS 
REFERENTS  

Tingues en compte

◗ ENTRADA GRATUÏTA ELS 
DILLUNS. En horari entre 
les 14.00 i les 20.00 hores. 

◗ HORARI. Els dilluns, de les 
14.00 a les 20.00 hores;de 
dimarts a dissabte de 10.00 
a 20.00 hores i diumenges i 
festius de les 11.00 a les 
19.00 hores. 

◗ CASA GARRIGA I 
NOGUÉS. La Fundació 
Mapfre a Barcelona va 
obrir les seves portes a la 
tardor del 2015.  L’edifici 
compta amb un espai 
expositiu de més de 2.700 
metres quadrats distribuïts 
en un bloc representatiu 
d’estils arquitectònics  
com el rococó, el 
neoclassicisme i el 
modernisme català.
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@NEM-hi Propostes per a la setmana

T&T 
BCN

14/21 DE SETEMBRE: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 14 
MÚSICA I GASTRONOMIA 

QUATRE ESTRELLES MICHE-
LIN CUINARAN AL LICEU 
 
El Casal dels Infants, LetsBonus i 
el Gran Teatre del Liceu organit-
zen per segon any consecutiu un 
sopar solidari en la qual quatre 
xefs amb estrella Michelin –Albert 
Adrià (amb la col·laboració de 
Paco Méndez del restaurant Hoja 
Santa), Nandu Jubany, Carles 
Abellan i Carles Gaig– elaboraran 
un menú sobre l’escenari del 
teatre i el públic el podrà 
degustar. La recaptació es 
destinarà a ajudar a més de 6.000 
nens i joves en risc d’exclusió 
social, a través de l’ONG Casal 
dels Infants. Membres del Cor del 
Liceu oferiran una actuació 
musical. BARCELONA. Biblioteca de 

Catalunya (BC). C/ de l’Hospital, 56. Fins a 

l’11 de novembre. De dilluns a divendres de 

10 a 19.30 hores. www.bnc.cat.  

 
DIJOUS 15 
LECTURA 

7A TEMPORADA DE  
«LLEGIM AL JARDÍ» 
 
La Biblioteca de Catalunya obre els 
seus jardins com espais de lectura 
a l’exterior, amb taules i cadires. 
S’ofereix un servei de préstec de 
llibres i revistes duplicats, l’accés 
gratuït a una selecció de la premsa 
diària i a Internet mitjançant Wifi, 
així com informació sobre la 
història de l’hospital i les caracte-
rístiques dels arbres i vegetació 
dels jardins. BARCELONA. Biblioteca de 

Catalunya (BC). C/ de l’Hospital, 56. Fins a l’11 

de novembre. De dilluns a divendres de 10 a 

19.30 hores. www.bnc.cat.  

 
DIVENDRES 16 
TEATRE 

‘OTHELO’ DE SHAKESPEARE 
VIST DES DEL ‘CLOWN’ 
 
La Villarroel ofereix Othelo, una 
versió del clàssic de Shakespeare 

dirigida i adaptada per l’argentí 
Gabriel Chamé, que presenta una 
dramatúrgia contemporània 
sense perdre el text original. Els 
actors (Matias Bassi, Justina 
Grande, Hermán Franco i Martín 
López) són artísticament clowns i 
entre tots, donen vida a un total 
de 13 personatges. Othelo es va 
estrenar el febrer del 2012 a 
Buenos Aires. BARCELONA. La 

Villarroel. C/ de Villarroel, 87. Fins al 16 

d’octubre. Entrada general: 20 euros. 

www.lavillarroel.cat.  

 
DISSABTE 17 
DANSA 

APLEC DE LA SARDANA 
 
El Parc de la Torre Lluc del 
municipi de Gavà serà el proper 
dissabte l’escenari del 31è Aplec 
de la Sardana, un esdeveniment 
dirigit als amants d’aquesta 
dansa tradicional catalana. La 
Federació Sardanista de Catalun-

ya és l’encarregada d’organitzar 
l’acte. GAVÀ. Parc de la Torre Lluc. En cas 

de mal temps: Pavelló Jaume Marc. A les 

16:30 hores. www.fed.sardanista.cat. 

 
DIUMENGE 18 

MÚSICA 

26È FESTIVAL L’HORA DEL 
JAZZ - MEMORIAL TETE 
MONTOLIU 2016 
 
Com cada setembre, l’Associació 
de Músics de Jazz i Música 
Moderna de Catalunya (AMJM) 
organitza el Festival L’Hora del 
Jazz - Memorial Tete Montoliu, 
que enguany arriba a la vint-i-si-
sena edició seguint en la línia de 
presentar propostes ben diverses 
dins de l’actualitat de l’escena 
catalana i obrint el jazz a nous 
públics, a més dels habituals del 
Festival. Diumenge 18 estan 
programades actuacions de 
Martin Leiton Trio i Diana Palau & 
Joel Moreno Project. BARCELONA. 

Plaça de la Vila de Gràcia. A les 12 hores. 

Entrada gratuïta. www.amjm.org.  

 
TALLER INFANTIL 

DIA PELS MÉS PETITS AL 
HARD ROCK CAFE 
L’empresa de col·leccionables 
infantils Giromax i el restaurant 
dedicat a la música Hard Rock 
Cafe Barcelona, organitzen el 
taller #Clayrocks!, dirigit als més 
petits de la casa. L’activitat 
combina les manualitats, les 
capacitats creatives i els 
personatges infantils més 
entranyables. Al final del taller 
s’oferirà un aperitiu. BARCELONA. 

Hard Rock Cafe Barcelona. Plaça de 

Catalunya, 21. De les 11 a les 13 hores. 

www.hardrock.com.  
 
DILLUNS 19 
MÚSICA 

54A EDICIÓ DE LA FIRA 
EXPOHOGAR TARDOR 
 
Montjuïc torna a acullir la Fira 
Expohogar Tardor, una exposició 

de diferents stands on es poden 
trobar, entre d’altres, productes 
de regal, artesania, interiorisme i 
decoració, bijuteria i comple-
ments de moda, papereria, taula i 
cuina, decoració floral, terrassa i 
jardí, il·luminació, textil i llar, 
marroquineria i viatge, cura 
personal i souvenirs. BARCELONA. 

Fira de Barcelona - Recinte Montjuïc (Palau 

2). www.firabarcelona.com. 

 
DIMARTS 20 
CINEMA 

18È FESTIVAL DE CINEMA 
JUEU DE BARCELONA 
 
Comença un anys més el Festival 
de Cinema Jueu de Barcelona, 
esdeveniment que va néixer amb 
la vocació d’afirmar i difondre la 
cultura jueva, tan estretament 
lligada al passat de la ciutat de 
Barcelona, i que amb el temps 
s’ha convertit en un referent. A 
tot Europa no existeix cap altre 
festival amb la continuïtat i el 
creixement que ha tingut el que 
s’organitza a la capital catalana. 
BARCELONA.  Filmoteca de Catalunya (Pl. de 

Salvador Seguí, 9) i plaça Sant Felip Neri. Del 

20 al 30 de setembre. Web: fcjbarcelona.org. 
 
DIMECRES 21 
TEATRE 

HÉCTOR ALTERIO I LA 
PÈRDUA DE RECORDS 
 
El conegut actor argentí Héctor 
Alterio protagonitza al Teatre 
Romea El padre, una tragi-
comèdia sobre la pèrdua de 
records en la vellesa i les seves 
conseqüències familiars. L’obra 
és qualificada pel propi autor, 
Florian Zeller, de farsa tràgica. 
Junt amb Héctor Alterio, el 
repartiment actoral el completen 
Ana Labordeta, Luis Rallo, Miguel 
Bell, Zaira Montes i María 
González, sota la direcció i 
adaptació de José Carlos Plaza. 
BARCELONA. Teatre Romea. C/ de l’Hospital, 

51. Fins al 16 d’octubre. De 17 a 24 euros. 

www.teatreromea.com.

◗ ESPORT MUNICIPAL A 
SANT QUIRZE Inscripcions 
a les activitats esportives 
municipals del 29 d’agost 
al 14 de setembre  
@ajsantquirze                   

◗ FESTIVAL DE JAZZ DE 
SANT ANDREU Bon dia! 
Comencem a ritme de 
#jazz ! Del 8 al 18 de 
setembre us espera el 
Festival de Jazz St Andreu! 

@tallerdemusics 
◗ TORRE DE LES AIGÜES 
DEL BESÒS Torna 
l’@ArttowerBCN! El 17 i 18 
de setembre la 
@torreaigues s’omple de 

cultura @@barcelona_cat 
◗ I WIKI LOVES WINE 
El 17 de setembre, 
@CASTELLDELREMEI acull 
la 1a Wiki Loves Wine, una 
viquimarató al celler 

@MahalaWine 
◗ FESTES DE SANTA TECLA 
#Tarragona gaudirà de 
#SantateclaTGN’16 del 15 
al 24 de setembre amb uns 
500 actes @@ElMiradorTGN 

◗ ‘DONES CASTELLERES’ 
L’exposició, elaborada per 
13 fotògrafs, es pot visitar 
fins al 16 de setembre al 
Centre Cultural de 
Cambrils @@RafaelQuilez

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� MODIFICACIONS DEL BUS A LA ZONA DEL 
POBLENOU. Superilla. A partir del 3 de setembre hi 

haurà modificacions definitives a les línies de bus del 
Poblenou a causa dels canvis a la mobilitat per la superilla. La 
superilla abastarà les nou illes que hi ha entre els carrers de 
Tànger, Badajoz, Pallars i la Llacuna i produirà desviaments a 
les línies de bus de la zona. Els canvis seran els següents: 
Parades anul·lades: s’anul·len les parades 543 - Almogàvers-

Ciutat de Granada de les línies H14, 6 (es desvien pels carrers 
de Pujades i de Badajoz), 40 i 42 (es desvien pels carrers de 
Tànger i d’Àvila) i 3258 - Llacuna-Pallars de les línies H14 i 6 (es 
desvien pels carrers de Pujades i de Badajoz). Parades noves: 
les parades 300 - Pujades-Ciutat de Granada i 2741 - Pujades-
Llacuna substitueixen la parada anul·lada 3258 - Llacuna-
Pallars per a les línies H14 i 6. La parada 2461 - Àvila-Tànger 
substitueix la parada anul·lada 543 - Almogàvers-Ciutat de 
Granada per a les línies H14, 6, 40 i 42. Més informació a la 
pàgina web www.tmb.cat.

FESTIVAL MUSICAL 

TORNA EL MERCAT DE 
MÚSICA VIVA DE VIC 
 
El Mercat de Música Viva de Vic 
arriba a la seva edició número 28 
del 14 al 18 de setembre. Aquest 
clàssic dels festivals musicals 
agruparà més d’una vuitantena 
d’actuacions d’artistes, entre els 
que estaran Maika Makovski 
(foto), Alba Molina, Gertrudis, 
Lax’n’Busto, Gossos, Malandro 
Club, Madcon, Amorante, 
Donallop i Juan Zelada.  Es tracta 
d’un esdeveniment que atrau un 
gran nombre d’espectadors i 
professionals interessats en la 
música en viu de qualitat i que 
es celebra a escenaris repartits 
per tota la ciutat. El de la Plaça 
Major comptarà enguany amb 
wifi gratuït.VIC. Diferents escenaris. 

Del 14 a 18 de setembre. Pàgina web: 

www.mmvv.cat. 

oci  Cat SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ 
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS 

Han col·laborat en aquest número.  
David Velasco (redactor en cap de 
disseny), Henar de Pedro(disseny),  
Puri Caro, Carla Mercader, Diana 
Rodríguez i Pilar Maurell  (redacció 
i agenda), Isabel Serrano (coordina-
ció editorial).
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